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Módosítás 1
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását;

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező és a 
bizonytalan tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nők rendezetlen jogi helyzete 
Európa-szerte szinte lehetetlenné teszi 
alapvető emberi jogaik – mint például az 
oktatáshoz és az egészségügyhöz való 
hozzáférés – tiszteletben tartását;

Or. de

Módosítás 2
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását;

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását, ami különösen 
kiszolgáltatottá teszi ezeket a nőket a 
kizsákmányolás valamennyi formájának, 
az alacsony béreknek és a bizonytalan 
munkakörülményeknek; a kapcsolatok 
hiánya megfosztja őket a szociális 
biztonságtól és a munkaviszonyhoz 
köthető más juttatásoktól, az 
írástudatlanság, illetve a nyelvi és 
beilleszkedési nehézségek pedig tovább 
rontják a helyzetüket,

Or. en
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Módosítás 3
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását;

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását; úgy véli, hogy 
helyzetük folyamatos javításának legjobb 
módja az lenne, ha a törvényesen 
létrehozott rendszereken belülre 
kerülnének annak érdekében, hogy 
érvényes tartózkodási és munkavállalási 
engedélyhez, illetve személyazonossági 
okmányokhoz jussanak, vagy hogy a saját 
országuk jogszerűen létrehozott 
rendszerein belül találjanak maguknak 
helyet;

Or. fi

Módosítás 4
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását;

1. megállapítja, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
rendezetlen jogi helyzete Európa-szerte 
megnehezíti alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartását; emellett hozzájárul a 
társadalmi kirekesztéshez;

Or. en
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Módosítás 5
Martin Kastler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék 
lehetővé a hivatalos okmányokkal nem 
rendelkező nők számára az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz való 
hozzáférést; biztosítsák számukra 
vészhelyzet esetén a jogrendszerhez és a 
bizalmas tanácsadáshoz való hozzáférést 
oly módon, hogy ne kelljen attól félniük, 
hogy ez egyenesen a tartózkodásuk 
megszűnéséhez vezet; biztosítsák a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformjának, 
valamint a segélyszervezetek, az egyházak 
és a civil társadalom hálózatainak 
bevonását ebbe a fellépésbe; emellett, ahol 
szükséges, hozzák létre az adatvédelem 
különleges formáit az érintett nők 
számára;

Or. de

Módosítás 6
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférést, 
valamint a hosszú távú biztonság és 
szakmai előmenetel távlatait gyakran 
korlátozzák a megkülönböztető 
gyakorlatok;

Or. en
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Módosítás 7
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező migráns 
nőket külön kiszolgáltatott, a 
csempészetnek, a megkülönböztetésnek és 
a munkaerő-piaci kizsákmányolásnak 
kitett társadalmi csoportként ismerjék el.

Or. en

Módosítás 8
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy fordítsanak figyelmet a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
migráns nők munkakörülményeire, ami 
fontos lépés a hivatalos okmányokkal nem 
rendelkező migráns nőket a 
munkaerőpiacon érő nehézségek 
megfogalmazása és elismerése felé, illetve 
az alapvető jogaik tiszteletben tartása 
céljából. 

Or. en

Módosítás 9
Liisa Jaakonsaari
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Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
migráns nőknek joga és hozzáférése 
legyen a köz- és a szociális 
szolgáltatásokhoz és az egészségügyi 
ellátáshoz, alapvető emberi jogaik 
tiszteletben tartása céljából. 

Or. en

Módosítás 10
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy erősítsék meg a be nem 
jelentett munkavégzés és a 
kényszermunka elleni küzdelmet, ami 
fontos lépés a hivatalos okmányokkal nem 
rendelkező migráns munkavállalók 
egyenlő bánásmódjának tiszteletben 
tartása és biztosítása felé.

Or. en

Módosítás 11
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. ösztönzi a tagállamokat, hogy bővítsék 
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a hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
személyek lehetőségeit a hivatalos 
okmányok megszerzésére annak 
érdekében, hogy könnyebb legyen a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük, és 
javuljon a társadalmi befogadásuk.

Or. en

Módosítás 12
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat és a szociális 
partnereket arra, hogy foglalkozzanak a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nők speciális munkaerő-piaci helyzetével 
és támogassák az érintetteket, lehetővé 
téve számukra jogaik hatékonyabb 
érvényesítését – ideértve az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is;

2. felhívja a tagállamokat és a szociális 
partnereket arra, hogy segítsék a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nőket a 
jogszerűen létrehozott rendszereken 
belülre kerülni munkaerő-piaci helyzetük
jogszerűvé válása érdekében, lehetővé téve 
számukra jogaik hatékonyabb 
érvényesítését – ideértve az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is, és rámutat, 
hogy ezen irányelv szerint a 
tagállamoknak meg kell tiltaniuk az 
illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok foglalkoztatását;

Or. fi

Módosítás 13
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat és a szociális 
partnereket arra, hogy foglalkozzanak a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nők speciális munkaerő-piaci helyzetével 
és támogassák az érintetteket, lehetővé 
téve számukra jogaik hatékonyabb 
érvényesítését – ideértve az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is;

2. felhívja a tagállamokat és a szociális 
partnereket arra, hogy foglalkozzanak a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nők speciális munkaerő-piaci helyzetével 
jogaik hatékonyabb érvényesítése céljából
– ideértve az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is; biztosítsák 
a munkajog és a kollektív szerződések 
betartását.

Or. en

Módosítás 14
Martin Kastler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat és a szociális 
partnereket arra, hogy foglalkozzanak a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nők speciális munkaerő-piaci helyzetével 
és támogassák az érintetteket, lehetővé téve 
számukra jogaik hatékonyabb 
érvényesítését – ideértve az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is;

2. hangsúlyozza, hogy különösen a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nők gyakran bizonytalan, elszigetelt, 
egészségtelen vagy tisztességtelen 
munkakörülmények áldozatai, bizonyos 
esetekben bántalmazást vagy erőszakot 
szenvednek el, és a munkáltatójuktól való 
szélsőséges mértékű függés folytán nem 
tudják gyakorolni alapvető munkavállalói 
jogaikat; felhívja a tagállamokat és a 
szociális partnereket arra, hogy 
foglalkozzanak a hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nők speciális munkaerő-
piaci helyzetével és támogassák az 
érintetteket, lehetővé téve számukra jogaik 
hatékonyabb érvényesítését – ideértve az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és 
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intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
uniós irányelv alkalmazását is;

Or. de

Módosítás 15
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy 
a hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
migráns nők igen gyakran a származási 
vagy a fogadó országban megszerzett 
képesítésük szintje alatti területeken 
dolgoznak.

Or. en

Módosítás 16
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy biztosítsák a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező 
munkavállalók számára a sztrájkhoz való 
jogot és a szakszervezeti védelmet, jogaik 
hatékonyabb gyakorlására való 
felhatalmazásuk és képessé tételük, illetve 
a kényszermunka kockázatának 
csökkentése céljából.

Or. en
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Módosítás 17
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólít a kényszermunkáról szóló 29. 
ILO-egyezmény végrehajtására; felszólít, 
hogy vegyék figyelembe a 
kényszermunkában – beleértve nemcsak a 
kényszerprostitúciót, hanem valamennyi 
nem önkéntes munkát, az otthoni 
környezetet is ideértve – érintett nők 
speciális helyzetét, és hogy nyújtsanak 
védelmet a hivatalos okmányokkal nem 
rendelkező érintett migráns nőknek;

Or. de

Módosítás 18
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és 
a tagállamoknak az okmányokkal nem 
rendelkező migráns munkavállaló nők 
kizsákmányolása, valamint emberi jogaik 
megsértése elleni küzdelem érdekében 
meg kell szigorítaniuk a munkaügyi 
ellenőrzéseket;

Or. en

Módosítás 19
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azon hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nőkre vonatkozóan, akik 
ilyen helyzetekben bántalmazott nők 
menedékotthonaihoz, tanácsadókhoz vagy
lelkészhez fordulnak; kéri az 
emberkereskedelem megelőzéséről és az 
ellene folytatott küzdelemről, valamint az 
áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU
irányelv átültetését;

3. úgy véli, hogy azoknak a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nőknek, 
akik emberkereskedelem áldozatai vagy
ilyen veszély fenyegeti őket, és akik ilyen
helyzetekben a hatóságokhoz,
bántalmazott nők menedékotthonaihoz, 
tanácsadókhoz vagy lelkészekhez
fordulnak, az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott 
küzdelemről, valamint az áldozatok 
védelméről szóló 2011/36/EU irányelvvel 
összhangban segítséget kell nyújtani, 
továbbá kéri, hogy ezt az irányelvet 
valamennyi tagállamban hajtsák végre;

Or. fi

Módosítás 20
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azon hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nőkre vonatkozóan, akik 
ilyen helyzetekben bántalmazott nők 
menedékotthonaihoz, tanácsadókhoz vagy 
lelkészhez fordulnak; kéri az 
emberkereskedelem megelőzéséről és az 
ellene folytatott küzdelemről, valamint az 
áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU 
irányelv átültetését;

3. kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azon hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nőkre vonatkozóan, akik a 
hatóságokhoz, tanácsadókhoz vagy nem 
kormányzati szervezetekhez fordulnak 
segítségért; kéri az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott 
küzdelemről, valamint az áldozatok 
védelméről szóló 2011/36/EU irányelv 
átültetését;

kéri annak biztosítását, hogy azoknak a 
hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
nőknek, akik bűncselekmény áldozataivá 
váltak, jogában álljon a tagállamból való 
kiutasítás kockázata nélkül segítséget 
kapni;

Or. en
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Módosítás 21
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azon hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nőkre vonatkozóan, akik 
ilyen helyzetekben bántalmazott nők 
menedékotthonaihoz, tanácsadókhoz vagy 
lelkészhez fordulnak; kéri az 
emberkereskedelem megelőzéséről és az 
ellene folytatott küzdelemről, valamint az 
áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU 
irányelv átültetését;

3. kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azon hivatalos okmányokkal 
nem rendelkező nőkre vonatkozóan, akik 
ilyen helyzetekben kórházakhoz, 
orvosokhoz, bántalmazott nők 
menedékotthonaihoz, tanácsadókhoz vagy 
lelkészhez fordulnak, továbbá kéri, hogy 
nyújtsanak védelmet az ezekben a 
létesítményekben dolgozó olyan 
munkavállalók számára, akik tudomást 
szereznek a szabálytalan tartózkodásról; 
kéri az emberkereskedelem megelőzéséről 
és az ellene folytatott küzdelemről, 
valamint az áldozatok védelméről szóló 
2011/36/EU irányelv átültetését;

Or. de

Módosítás 22
Martin Kastler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elítéli a hivatalos okmányokkal nem 
rendelkező nők elleni erőszak, a velük 
folytatott emberkereskedelem, az őket érő 
bántalmazás és megkülönböztetés minden 
formáját; hangsúlyozza, hogy szükség van 
az ilyen helyzetekben rendelkezésre álló 
segítségnyújtáshoz oly módon való 
hozzáférésre, hogy ne kelljen attól félni, 
hogy ez egyenesen a tartózkodás 
megszüntetéséhez vezet;
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Or. de

Módosítás 23
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő 
női kapcsolattartó személyzetet, 
egészségügyi szakembert, tisztviselőt, 
értékelőt és egyéb személyzetet; megjegyzi, 
hogy mindezt a más vallások és kultúrák 
iránti tiszteletből kéri, valamint hogy ez 
védelmet nyújt a megkülönböztetés ellen;

Or. de

Módosítás 24
Claudette Abela Baldacchino

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
bántalmazásnak vannak kitéve, és a jogi 
eljárások elindításának akadályai gyakran 
abban keresendők, hogy – a 
menedékotthonok hiánya és az eljárási 
akadályok miatt – attól tartanak, hogy a 
biztonságuk nem garantált; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az ilyen 
helyzetben lévő nők számára a 
lehetőséget, hogy bejelenthessék, ha 
bármilyen bántalmazást szenvedtek, 
valamint hogy védve legyenek a megtorlás 
minden formájával szemben;
intézkedéseket kell kialakítani az ilyen 
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kiszolgáltatott nők – többek között 
menedékotthon nyújtása révén való –
támogatására; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket ezeknek a 
bántalmazásoknak az azonosítása, 
valamint az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 25
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a magzati 
élet különleges védelemének
szükségességére és az egészségügyi ellátás 
igénybevételének jogára, valamint az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményének 7. cikke értelmében a 
gyermek születésének anyakönyvezéséhez 
való jogra;

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a 
különleges védelem szükségességére és az 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
jogára, valamint az ENSZ gyermekek 
jogairól szóló egyezményének 7. cikke 
értelmében a gyermek születésének 
anyakönyvezéséhez való jogra; 
hangsúlyozza, hogy a jogellenes vagy 
bizonytalan tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nők számára biztosítani kell, 
hogy anélkül férhessenek hozzá az 
egészségügyi ellátáshoz, hogy későbbi 
büntetőeljárás alá vonástól és/vagy 
kiutasítástól kellene tartaniuk;

Or. de

Módosítás 26
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a magzati 
élet különleges védelemének 
szükségességére és az egészségügyi ellátás 
igénybevételének jogára, valamint az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményének 7. cikke értelmében a 
gyermek születésének anyakönyvezéséhez 
való jogra;

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a 
különleges védelem szükségességére és az 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
jogára, valamint az ENSZ gyermekek 
jogairól szóló egyezményének 7. cikke 
értelmében a gyermek születésének 
anyakönyvezéséhez való jogra;

Or. en

Módosítás 27
Martin Kastler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a magzati 
élet különleges védelemének 
szükségességére és az egészségügyi ellátás 
igénybevételének jogára, valamint az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményének 7. cikke értelmében a 
gyermek születésének anyakönyvezéséhez 
való jogra;

4. különös hangsúlyt helyez a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező várandós 
vagy gyermekes nők helyzetére: a magzati 
élet különleges védelemének
szükségességére és az orvosok és 
szülésznők által biztosított egészségügyi 
ellátás szülés alatti és utáni
igénybevételének jogára, a pszicho-
szociális és lelki tanácsadáshoz való 
hozzáférésre, valamint az ENSZ 
gyermekek jogairól szóló egyezményének 
7. cikke értelmében a gyermek 
születésének anyakönyvezéséhez való 
jogra; a megfelelő egészségügyi ellátáshoz 
és nyilvántartó hivatalokhoz való oly 
módon való hozzáférésre, hogy ne kelljen 
attól félniük, hogy ez egyenesen a 
tartózkodási helyük megszűnéséhez vezet; 
kéri az adatvédelem speciális formáinak 
kialakítását azokra a nőkre vonatkozóan, 
akik ilyen helyzetekben orvosokhoz, 
kórházakhoz és nyilvántartó hivatalokhoz 
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fordulnak; 

Or. de

Módosítás 28
Martin Kastler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az Európában élő, hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező személyek 
létszámára és helyzetére vonatkozóan 
intenzívebb és összehangolt kutatás révén 
pótolják a rendelkezésre álló ismeretek és 
megbízható adatok hiányosságait;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az Európában élő, hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező személyek 
létszámára és helyzetére vonatkozóan 
intenzívebb és összehangolt kutatás révén 
pótolják a rendelkezésre álló ismeretek és 
megbízható adatok hiányosságait, hívják 
fel az Eurofound figyelmét a hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
helyzetére, valamint az Európa 2020 
stratégia befogadással kapcsolatos 
célkitűzéseinek végrehajtása során 
fokozottabban vegyék figyelembe ezeket a 
nőket;

Or. de

Módosítás 29
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az Európában élő, hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező személyek 
létszámára és helyzetére vonatkozóan 
intenzívebb és összehangolt kutatás révén 
pótolják a rendelkezésre álló ismeretek és 
megbízható adatok hiányosságait;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az Európában élő, hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező személyek 
létszámára és helyzetére vonatkozóan 
intenzívebb és összehangolt kutatás révén 
pótolják a rendelkezésre álló ismeretek és 
megbízható adatok hiányosságait a 
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hivatalos okmányokkal nem rendelkező 
személyek megfelelő minőségű életének 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
jogellenes vagy bizonytalan tartózkodási 
engedéllyel rendelkező nők gyermekei 
számára biztosítsa az oktatási rendszerhez 
való hozzáférést, anélkül, hogy emiatt őket 
büntetőeljárás alá vonás és/vagy 
kiutasítás fenyegetné;

Or. de

Módosítás 31
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy csökkentsék a migráns 
munkavállalók és az uniós munkavállalók 
közti egyenlőtlenségeket azáltal, hogy 
középfokú és szakképzést biztosítanak, 
annak érdekében, hogy a nők – különösen 
a migráns nők – új készségeket tudjanak 
elsajátítani, és így lehetőségeik ne 
korlátozódjanak az alacsonyan fizetett 
munkahelyekre;

Or. en
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Módosítás 32
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a megelőző 
egészségügyi vizsgálatokat és ellátást a 
kapcsolódó adatok védelmével együtt 
tegyék ingyenesen hozzáférhetővé az 
Unióban tartózkodó, hivatalos 
okmányokkal nem rendelkező nők 
számára is;

Or. de

Módosítás 33
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri, hogy a migránsok származási 
országainak nyújtott fejlesztési segélyek 
által elősegített, a migráció megelőzésére 
irányuló erőfeszítések keretében 
összpontosítsanak a nők oktatására és 
jogaira;

Or. de

Módosítás 34
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi. hogy ebben az 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszerének nemi szempontjairól 
szóló véleménytervezetet;

Or. de


